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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Tibro
Kategorier: Övrigt gratis
Position: 58.425,14.163

Kontaktuppgifter
Tel: 0767987381
E-post: ame@tibro.se
Hemsida: https://tibro.se/Kultur-fritid-och-idrott/mini/
Facebook: http://www.facebook.com/minizootibro

Beskrivning
Välkommen att besöka Mini-Zoo
Mini-Zoo i Tibro är en liten djurpark som är belägen vid Folkets
Park. På Mini-Zoo vistas cirka 200 djur. Får, getter, kaniner,
marsvin, minigrisar, hönor och andra fåglar. Här får du gärna gå
in till djuren och klappa dem bara du frågar personalen först.
Många söker sig till Mini-Zoo för att umgås med djuren, fika eller
grilla på de iordningställda grillplatserna. Har du inte med dig fika
kan du köpa både glass och fika i vårt café.
Under sommarsäsongen har djurparken över 17 000 besökare.
Förskolor, skolklasser, pensionärer och barnfamiljer tillbringar
många timmar här.

Priser
FRI ENTRE!

Öppettider
Besök hemsida för mer information

Vägbeskrivning
Besöksadress: Folkets Park, Östra Långgatan 56, 54380 Tibro

Via infart från Karlsborg, väg 49

Sväng vänster vid den första avfarten mot Tibro, kör sedan 70
meter på Mariestadsvägen och sväng in på Östra Långgatan och
kör ca 800 meter.

Via infart från Skövde, väg 49

Sväng höger vid den tredje avfarten mot Tibro, kör sedan 70
meter på Mariestadsvägen och sväng in på Östra Långgatan och
kör ca 800 meter.

Via infart från Hjo, väg 201

Sväng höger in på Hjovägen och kör 1,1 km. Kör rakt fram i
rondellen vid Brittgården. Ta höger i nästa rondell och kör in på
Centrumgatan ca 500 m. Sväng höger in på Fredsgatan. Efter ca
500 m sväng vänster in på Östra Långgatan.
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